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Ordinært bestyrelsesmøde 29/11/2021kl 19:00
Sted:

NCC lokaler /V. Gert

Tilstede:

Gert Knudsen (GK), Eduard Rasmussen (ERA), Morten Dyhr Jensen (MDJ), Kim
Kristensen (KK), Anders Carlsen (AC).

Afbud:

Ingen

1. Formanden (GK) byder velkommen til mødet
•
•

Velkommen til den nye bestyrelse og medlemmer
Mogens Hauge bedt bestyrelsen om lov til at udtræde pga. salg af ejendom
1. suppleanten valgt på generalforsamlingen er indkaldt

2. Konstituering af bestyrelse
Formand
Næstformand
Kassere
Sekretær

Gert Knudsen
Kim Kristensen
Eduard Rasmussen
Morten Dyhr Jensen

3. Meddeler fra formanden
• Værket har fået en ny forbruger og der er brugt styret underboring, for at
komme frem.
• Beredskabsplanen revideres og kommune informeres om ny bestyrelse
(MDJ).
4. Lukket møde
5. Status for vandværket. (Drift) Ved vandværkspasseren (ERA)
•
•
•
•
•
•

ERA skal på kalkknuser kursus.
Debat om vores brandhaner. ERA viste mail korrespondance.
Lovpligtig kategori 5 ventiler. ERA sender skriv til kunder, der skal have en
sådan installeret.
Valg af analyseinstitut. ERA har frie hænder.
Indsamling af nøgler og haner fra gamle medlemmer. (MDJ)
Sorøs forsyningsplan fremsendes til alle. (MDJ)
1

6. Status økonomi ved kasser (ERA)
•

Kassebeholdning

•

Manglende målerbrønde. ERA opsætter dem nu efter kategori, således at de
sværeste bliver taget først.
Skel er fortsat i gang med tinglysning af boring 3, samt grunden under
Dybendal vandværk
Forsikring af bestyrelse.
Takstbladet efterses

•
•
•

7. Generalforsamling 2022,
• 22. marts i kulturhuset. MDJ reserverer
• ERA sørger for ordstyrer. Vi prøver Jørgen igen
8. Til drøftelse
• Kurser, hvem og hvornår
• Præsentation af årshjul MDJ
• Præsentation af forretningsorden MDJ
9.

Næste møde

•

4 næste mødedatoer samt generalforsamling 2022 fastsættes. Årshjul er
lægges på hjemmeside (MDJ)

10. Evt.
Næste møde er 9 feb. 2022

Med venlig hilsen og ønsket om en god jul og nytår
Morten Dyhr
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